
 

 

 

Styrelsemöte 181120 
Plats: Nytorpet 
 

Närvarande   Delges 

Lennart Ung   Leila Brorsson  

Gun Britt Borg  Kenneth Sernevi                  

Börje Svensson  Ulrika Nilsson  

Lars Petersson  Maria Petersson 

Bengt Arnesson  Eva Kjellgren    

Katarina Hansell    

Martin Ingves   

Stig Nydahl     

Carin Gagner  

     

1. Mötets öppnande 

Lennart  hälsade oss välkomna till kvällens möte i Nytorpet och förklarade mötet öppnat. Bengt 

utsågs att leda mötet.  

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes efter kompletteringar. 

 

3. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från 181011 genomgicks och godkändes med en justering: Anders Repfenning har 

inte gått någon kanotledarkurs. 

 

4. Rapporter  

Ekonomi. 

Kassa + bank            169  kkr 

Bastuavgifter hittills 2018    56 kkr 

Medlemsavgifter hittills               23,7 kkr 

Sponsorer: Evomatic har gett     3  kkr 

Insamling för Jan Samuelsén         2,1 kkr Gåva från ett sällskap Jan var medlem i  till 

Bastuverksamheten. 

 

Friluftsfrämjandet har skickat kondoleanskort till Inger Samuelsen med familj. 

 

 

Dessutom pågår försäljning av almanacka med bastumotiv. Överskottet från denna försäljning 

skall gå till bastun. 

 

Ansökan om investeringsbidrag för 2019 har lämnats in. Belopp 17500 utgör kommunens 

maximala del. 



Rekvisition av investeringsbidrag för 2018 skall lämnas in senast 4 december. Utlägg på totalt 

ca 9 kkr, varav kommunen då ger bidrag med hälften. Stig/Lasse 

 

 

Träff med region syd i Ronneby 15/10   

Det blev telefonmöte i stället för fysiskt möte.  

 

Barnverksamheten 

Öppnas skogsgläntan för barnlediga. Bara 3 deltagare. 

Skogsmulle har haft 2 träffar med 8-10 barn 

Strövarna är ca 10 st 

Knytte/knopp också ca 10. 

 

Barngrupperna har hållit till vid Kölja. 

 

Mitt-i-veckan-vandringar 

17/10 gick man vid Vieryd. 13 deltagare. 

14/11 kortare vandring vid Kopparp. 15 deltagare. 

 

Kanotverksamheten 

Inga organiserade turer sedan september. 

 

Öppet hus Nytorpet 

14 oktober tipspromenad, svamptema, äppelsoppa och fika vid Nytorpet. 70-80 deltagare. 

11 november tipspromenad, Ann-Christin och Leif Turesson sjöng visor i Nytorpet, fika. ca 20 

deltagare. 

 

Bastun 

Inga speciella händelser senaste månaden utöver almanacksförsäljningen. 

 

Långfärdsskridsko 

Upptaktsträff  för Blekingeskrinnarna i Ronneby Naturum 15 november med ca 40 närvarande. 

Information om medlemsavgifter mm samt hur man via sattelitbilder kan följa isläggningen.    

 

Hemsidan 

Allt fler aktiviteter annonseras ut på hemsidan. Berättelser och bilder från aktiviteter mottas 

gärna. 

 

Ren kust 

Ett projekt för insamling av skräp, mest plast, längs kommunens kuster inklusive skärgården. 

Det har pågått under 2017-2018. Kommunen har gjort en liten film om det som Katarina 

visade. 

 

5.   Kommande aktiviteter 

 

Adventskaffe den 9/12 kl 10-13. 

 

Öppet hus 

Fortsätter under vintern och våren 2019. 

 



Barnverksamheten 

 Knopp, Strövare och Mulle samt Äventyrliga Familjen kommer att ha grupper i vår. Martin 
återkommer med ledarlista. 

 
 Barngrupperna önskar skaffa  en beachflagga till vilket godkändes.  
 Martin tar in pris på kåta. Den gamla kåtan kan finnas hos någon i Ronneby. Fortsatt 

efterforskning. 
  
 Mitt-i-veckan-vandringarna 
                  

Årets sista vandring blir 12 december, en kortare vandring med julbord i naturen. 
Preliminära datuma 2019 för vårens mitt-i-veckan-vandringar 

 
Samtliga dagar onsdagar 
23 januari 
27 februari 
20 mars 
24 april 
22 maj 

  

Vid behov av ändring av datum meddelas det i god tid ! 

  
Stavgång 
Avslutningsträff återstår i år. Sedan startar vandringarna i mars igen. 
 
Kanot 
24-25 november havsörnspaddling. Luciapaddling 13 december med ljus i Mieån. 
Bassängträning planeras 2 och 9 mars 2019. 
 
Det är önskvärt med en kanotledarutbildning steg 2. Region Syd kontaktas för ett sådant 
arrangemang.   
 
Barnledarna önskar kanadensarkurs v26. 
 
Martin undersöker möjligheterna till HLR-kurs för barn. 
 
Stavgång  
Fortsätter varje söndag kl 10 fram till slutet av november.  
 
Långfärdsskridsko 
Vi försöker utbilda en ledare till, Åke Olsson, om lämplig kurs finns. Kostnad 2100 kr + resa. 
Beslöts att detta får genomföras. 
Lugnevi i Ronneby öppnar för skridskoträning 20  november 19-20.30. 
Kurs för nybörjare med anmälan i slutet av november.  
 

6.  Övriga frågor 

Programmet för våren skall tryckas i början av januari. Utkast sänds ut före jul för revision. 

 

7.  Valberedning 



Styrelsen utser valberedning. Diverse namn fördes fram som förslag. Lennart kollar med Eva 

Kjellgren.   

 

 

8.   Nästa möte 

Torsdagen den 17 januari 2019 kl 19 i Nytorpet.   

                            

9.   Avslutning 

Bengt avslutade mötet med att tacka  deltagarna. 

  

Vid protokollet  Justeras 

Lars Petersson  Bengt Arnesson 


